
Szállítási információk:  

Magyarország területére a szállítást az MPL (Magyar Posta Logisztika) futárszolgálat végzi. 

A házhozszállítás díja: 1290 Ft.- .  

Ezenkívül választható Posta Pont szolgáltatás is, melynek díja: 990 Ft.-  

Személyes átvétel választása esetén a szállítási költség ingyenes.  

 

12.000 Ft.- feletti vásárlásnál a szállítás ingyenes.  

 

A szállítás várható időtartama a megrendelés elfogadásától számított maximum 2-3 

munkanap, amennyiben a megrendelt termék raktáron van.  

MPL futárszolgálat 

Ezen szállítási mód díja bruttó 1290 Ft. Utánvétes fizetés esetén +490 Ft.-, vagyis összesen 

1480 Ft.-. 

12.000 Ft.- feletti vásárlásnál a szállítás ingyenes.  

MPL Posta Pont 

Miért érdemes MOL- Coop PostaPontra rendelni? 

 Mert a legtöbb MOL PostaPont napi 24, a Coop PostaPontok többsége pedig 12 

órában nyitva tart, így a munka előtt és után is elhozható a csomag. Itt megnézhető, 

hogy Önnek melyik esik útba. 

 SMS-ben vagy e-mailben értesítjük a küldemény érkezéséről, ahogy Ön szeretné. 

 Az átvételi pontok könnyen megközelíthetőek. 

 A kutakon a parkolás egyszerű és ingyenes. 

 A MOL PostaPontokon és a Coop PostaPontok nagy részében bankkártyával is 

fizethet. 

A küldemények maximális tömege 20 kg. 

Ezen szállítási mód díja bruttó 990 Ft.-. Utánvétes fizetés esetén +490 Ft.-, vagyis összesen 

1780 Ft.-. 

12.000 Ft.- feletti vásárlásnál a szállítás ingyenes.  

MPL Csomagautomata 

A Csomagautomaták lényegében egy képernyővel ellátott kezelőfelületből és különböző 

méretű rekeszekből állnak, amelyek a csomagokat rejtik. A Csomagautomatáknál az átvétel 

gyors - a kapott kód és telefonszámunk megadásával máris hozzáférünk rendelésünkhöz. Ezen 

kívül napi 24 órában állnak a rendelkezésünkre. 

 

Bővebb infó: https://www.posta.hu/csomagautomata 

Ezen szállítási mód díja bruttó 990 Ft. 

 

https://www.postapont.hu/vasarloknak/postapontok
https://www.posta.hu/csomagautomata


Személyes átvétel 

Önt nem terheli semmilyen díj! 

Fizetési információk, módok: 

Simple bankkártyás fizetés (OTP csoport) 

A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil 

Kft. az OTP Csoport tagja. 

A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple 

egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén 

intézhetik fizetésüket. 

A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési 

eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva 

a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt 

segítséget.  

MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI?  

1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya 

adatai megadásával elindítja a tranzakciót. 

2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét. 

3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben. 

4. A fizetéseredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere 

visszairányítja a webáruház oldalára. 

Bővebb információ: https://www.simple.hu/Fooldal 

 

Simple átutalás (OTP csoport) 

Az OTP Simple online fizetési rendszerén keresztül Ön kényelmesen, gyorsan és 

biztonságosan fizethet átutalással is. 

Bővebb információ: https://www.otpsimple.hu/  

Utánvétel 

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor 

válassza az "Utánvétel" fizetési módot. 

Az Utánvétes fizetés díja: 490 Ft.- , kivéve személyes átvétel esetén, ott az utánvét díja 0 Ft.-.  

https://www.simple.hu/fooldal


Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 5%-os ÁFÁ-t.  Nem zárható ki annak a 

lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem 

terjed ki a már megkötött szerződésekre.  

Egyes termékeink a fentiektől eltérően 27%-os ÁFÁ-t tartalmaznak. 

 

Az árváltozás jogát fenntartjuk.  

 


